	Euskal Herria salbuespen egoeran dagoela ez du inork zalantzan jartzen. Ehundaka adibide ditugu hori egia dela erakusten dutenak. Euskal Herriaren eta euskal independentismoaren kontra jotzeko, bai estatu espainolak bai estatu frantsesak erabiltzen duten makinaria errepresiboak ez dauka mugarik.

	Ikasturte politiko berria hasi zenetik gure herrialdean, Nafarroan, espainiar polizien ekintza errepresiboak ez du etenik izan. Azken bi hilabete hauetan ia 25 pertsona atxilotuak izan dira Nafarroan, eta horietatik 21 torturak eta tratu txarrak salatu dituzte. Hori salbuespen egoeraren adibide garbi bat besterik ez da; ondorengo datuei erreparatuz gero, azken bolada honetan gure herriak bizi duen egoera benetan kezkatzekoa dela argi ikusiko da:

	Amnistiaren Aldeko Mugimenduaren kriminalizazioa eta mugimendu honen militanteak espetxeratuak.
	Euskal Herrian 2008an ehundaka pertsona atxilotuak.
	Hamarnaka tortura salaketa.
	759 euskal preso politiko. Azken 40 urtetan EPPK-an egon den kopururik altuena. Horietatik 170ek kondena betea dute, 14 oso larri gaixorik daude eta 50 bakarturik daude.
	Euskal preso politikoak kalera atera eta hurrengo 20 urteetan kontrolatuak egon daitezen neurri bereziak ezarriko dizkiete espainiako epaitegietatik. 

Iñaki de Juanaren kontrako erasoak.
	Lasa eta Zabala bahitu, torturatu, hil eta lurperatu zituztenetik 25 urte pasa diren honetan, bere omenezko manifestazioa debekatu zuten, eta ertzaintzaren karga polizial bortitzaren ondorioz 6 pertsona atxilotuak izan ziren.
Debekuak eta karga polizialak eguneroko ogi ditugu, eta beste adibide garbi bat da PNVren polizia Hernanin, independentziaren egunean, gazte independentisten kontra buruturiko karga eta atxiloketak.
	Bardeetako poligonoaren prorroga beste 30 urtetarako.
	…



Altsasuri dagokionez, nabarmendu behar da herri txikia izanik (7000 biztanlekoa), goardia zibilaren koartel bat, eraiki berri den polizia foralaren beste komisaldegi bat eta udaltzaingoa duela, eta bizkarzainez josia dagoen herria dela. Erabat militarizatua dago Altsasu, eta ez da harritzekoa bertako biztanleak beldurrez bizitzea, herriko kale eta tabernetan hainbeste arma eta militar ikusita.

Altsasun argi utzi ziguten aspalditik zein izango zen indar polizialen (goardia zibilaren, foruzaingoaren, bizkarzainen) zeregina: montai polizialak, atxiloketak, karga bortitzak, mobilizazioen debekuak, sarekada beldurgarriak tabernetan, identifikazioak, kontrol soziala, eta abar luze bat.
Hau gutxi balitz, Altsasuko hiru bizilagun epaiketa fartsa baten zain daude, talde armatuko kide izatea leporatuta, 6 urtetik 24 urte bitarteko kartzela zigor eskaerekin. Hauetariko bat, epaitegi faxista den audientzia nazionalak epaituko du urtarrilean, kartzelan 6 urte bahitua egoteko boleto guztiekin.

Egoera hala beharturik, ERREPRESIOAREN AURKAKO 1. TOPAKETA aurkezten dugu Altsasun, errepresioaren ingruan hitz egin, eztabaidatu eta konponbiderako urratsak emateko asmoarekin. 

Guk argi daukagu errepresiorik gabeko herri batean bizi nahi dugula. Altsasun beldurrik gabe bizi nahi dugu, eta batez ere, Euskal Herri libre eta independiente baten alde inongo arazorik gabe lan egiteko aukera izan nahi dugu. Aldi berean, Euskal Herrian oro har, eta Altsasun bereziki, estatu faxisten errepresioa jasaten duten pertsonei babesa eskaintzea izango da gure zereginetako bat.

Horiek izango dira topaketaren helburu nagusiak, eta hemendik aurrera gure prestutasuna eta indar guztia jarriko dugu helburuak lortzeko. Errepresioak ez du herri hau isildu, ezta isilduko ere!
Horregatik, azaroaren 21ean 19:30etan Iortia Kultur Gunean egingo dugun Errepresioaren Aurkako 1. Topaketa honetara gonbidatzen ditugu Altsasuko bizilagun guztiak.

Altsasun 2008ko azaroaren 14an.
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Altsasuko Errepresioaren Aurkako Topaketa


